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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

ค�ำสั่งทำงบริหำร
ของประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ

(ต่อจากตอนที่แล้ว)

 เมื่อการใช้อ�านาจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในการ 
ออกค�าสั่งทางบริหารก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง 
และตัง้ข้อค�าถามถงึขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบการใช้อ�านาจ 
ออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกายังมีความคลุมเครือ (Ambiguity) 
ท�าให้เกิดสภาพปัญหาด้านการก�าหนดขอบเขตการใช้อ�านาจของ 
ประธานาธบิด ี เพราะค�าสัง่ทางบรหิารของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา 
ได ้เกิดขึ้นโดยผลของการตีความบทบัญญัติแห ่งรัฐธรรมนูญ
สหรฐัอเมรกิาว่าประธานาธิบดีสามารถกระท�าเช่นนัน้ได้และมสีถานะ
ทางรัฐธรรมนูญที่มีสภาพบังคับผูกพันองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร 
ที่มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับสาระส�าคัญของค�าสั่งทางบริหาร 
ฉบับน้ัน๑ ความคลุมเครือของรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ท�าให้
เกิดพลวัตของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันของสภาคองเกรส 
และประธานาธิบดีมาโดยตลอด๒
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๑Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress.5th edition 
(New York : Cambridge University Press, 2007), pp. 367-368.

๒Ibid., pp. 267-268.   
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ขอบเขตของการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว
ของประธานาธิบดี

  ในประเด็นด้านขอบเขตของการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว
ของประธานาธิบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการออกค�าสั่ง
ทางบริหารน้ันยังไม่ปรากฏชัดแจ้งดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว  
แต่ได้มีการแสดงความเห็นผ่านงานวิชาการหลายฉบับ 
ทีเ่หน็ตรงกนัว่า “ประธานาธบิดไีม่พงึใช้อ�านาจใด ๆ  เลย  
หากมิได ้ เป ็นไปโดยยุติธรรมและสมเหตุสมผล” 
สอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญได้ให้อ�านาจไว้ทั้งโดยชัดแจ้ง 
และปรยิายให้กระท�าได้เท่าทีจ่�าเป็นและเหมาะสม (proper  
and necessary) การอธิบายขอบเขตอ�านาจทางบรหิาร 
ในลกัษณะนีส้อดคล้องกบัแนวคดิปรชัญาการเมอืงทีเ่รยีกว่า  
“Negative government” อันมีสาระส�าคัญว่า  
“รัฐบาลที่ดีที่สุด คือ รัฐบาลท่ีใช้อ�านาจปกครอง 
น้อยที่สุด”๓

 อย่างไรก็ตาม ได้ปรากฏการอธิบายขอบเขตของอ�านาจประธานาธิบดีในลักษณะที่ตรงกันข้าม 
กับการอธิบายข้างต้น กล่าวคือ ดังที ่ John Locke ได้มีการอธิบายว่า การใช้อ�านาจทางบริหารของ
ประธานาธิบดี (Prerogative power) เป็นดุลยพินิจโดยแท้ในอันที่จะกระท�าส่ิงใดเพื่อประโยชน์
สาธารณะแม้ไม่มกีฎเกณฑ์ใดให้อ�านาจไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร หรอืในบางกรณหีากจ�าเป็นก็อาจกระท�า
การขดัต่อกฎเกณฑ์ลายลกัษณ์อกัษรได้ การอธิบายขอบเขตอ�านาจในลกัษณะน้ี มกีารอธิบายต่อมาอกีว่า 
ในภาวะทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนหรอืพบิตัภิยัอันใกล้จะถงึ ประธานาธิบดมีคีวามชอบธรรมทีจ่ะใช้อ�านาจ
ฝ่ายเดียวในลกัษณะใด ๆ  เพือ่ประโยชน์ของสหพนัธรฐัได้ และหากจ�าเป็นอย่างยิง่กส็ามารถกระท�าการ
ผิดไปจากที่รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้ก็ได้เพื่อเหตุผลของประเทศ หรือ “Reason of State” ในอดีต 
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ได้เคยใช้อ�านาจทางบริหารตามแนวคิดนี้ ได้แก่ ประธานาธิบดี 
Abrahum Lincoln ในยุคที่มีสงครามกลางเมืองเกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๑๖ ซ่ึงได้กระท�าการ 
หลายประการโดยมิได้ขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ๔

  การใช้อ�านาจของประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิาในยคุปัจจุบันนิยมขบัเคลือ่นนโยบายทางบรหิาร
ผ่านการใช้อ�านาจฝ่ายเดียว (Unilateral power) ในการออกเป็นค�าสัง่มากกว่าอาศยัวิธีการเจรจาต่อรอง 
หรอืประนีประนอมกบัองค์กรอืน่ ๆ  เช่น สภาคองเกรส และกลุม่ผลประโยชน์ทางการเมือง การใช้อ�านาจ 
ฝ่ายเดียวของประธานาธิบดีสามารถใช้ได้อย่างคล่องตัวในลักษณะการด�าเนินนโยบายไปก่อน 

๓Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation Volume I: Powers of Government. 10th edition. (Ohio: Wadsworth  
Cengage Learning, 2013), p. 190. 

๔Craig R. Ducat, pp. 192-193.  
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และหากมีแรงต้านในภายหลังแล้วจึงแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี ทั้งจากการตรวจสอบถ่วงดุลตามกลไก 
การด�าเนนิงานของสภาคองเกรส และการทีศ่าลฎกีามคี�าพพิากษาเพกิถอน ดงัน้ัน “ตราบท่ีไม่มอีงค์กร
ที่มีอ�านาจอื่นด�าเนินงานคัดค้านได้ส�าเร็จ ค�าสั่งของฝ่ายบริหารก็ยังคงด�ารงอยู่ตราบนั้น”๕

 บทบาทของประธานาธิบดใีนการจัดให้มนีโยบายภาครฐั (Policy making) มขีอบเขตมากยิง่ข้ึน 
ในศตวรรษที่ ๒๐ จากการที่สภาคองเกรสได้ให้ความเห็นชอบในการมอบอ�านาจให้แก่ประธานาธิบดี
และหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น ประกอบกับประธานาธิบดีได้ใช้กลไกในการออกค�าสั่ง 
ทางบริหารในการก�าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางด้านนโยบายภาครัฐโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณา 
และให้ความเหน็ชอบของสภาคองเกรสอกีด้วย แม้โดยหลกัการแล้วค�าสัง่ทางบริหารทีป่ระธานาธบิดีได้จดั
ให้มีขึ้นนั้นพึงต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่ฝ่ายบริหารมักใช้กลไก 
ของการออกค�าสัง่ทางบรหิารส�าหรับเป็นข้อได้เปรยีบทางการเมอืงและเจรจาต่อรองกบัสภาคองเกรส๖ 

จนน�าไปสู่สภาพปัญหาที่พบบ่อยครั้งจนต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาสหรัฐฯ และสภาคองเกรส
ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจ�าต้องด�าเนินบทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น ถึงในระดับที่
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติของหน่วยงานภาครัฐ๗

  โดยหลกัการและทฤษฎนีัน้ การใช้อ�านาจของประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิาพงึจ�ากดัอยูภ่ายใต้ 
กรอบแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การออกค�าสั่งทางบริหารจึงต้องสอดคล้องกับหลักการใช้อ�านาจ 
ทางบริหารที่จ�ากัดอันต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ�านาจ อีกนัยหนึ่งคือต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ผ่านสภาคองเกรสนั่นเอง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มการออกค�าสั่ง
ทางบรหิารของประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิานบัแต่ปลายศตวรรษท่ี ๑๙ จนถงึปัจจุบนั พจิารณาได้ว่า 
มีการขยายขอบเขตการออกค�าสั่งมากยิ่งขึ้น ในประการส�าคัญคือ แนวคิดท่ีว่าการออกค�าส่ัง 
ทางบรหิารของประธานาธบิดย่ีอมอยูภ่ายใต้ขอบเขตของกฎหมายมแีนวโน้มลดน้อยถอยลงพร้อมกบั 
การที่ขอบเขตการใช้อ�านาจในการออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีมีมากย่ิงขึ้นเรื่อย ๆ๘  
ทั้งเมื่อสภาคองเกรสไม่มีบทบาทในการทักท้วงหรือตรวจสอบการออกค�าสั่งทางบริหารในกรณีใด  
ย่อมมีผลให้อ�านาจทางบริหารของประธานาธิบดีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งได้รับ 
การตคีวามขยายขอบเขตออกไปส�าหรับเร่ืองน้ัน แม้แต่องค์กรทางตลุาการเอง โดยเฉพาะศาลฎกีาสหรฐัฯ  
ก็มีค�าพพิากษาในหลายคดทีีส่นบัสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายบรหิารว่ามไิด้กระท�าโดยขดัต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอย่างชัดแจ้ง ท�าให้ขอบเขตการใช้อ�านาจของประธานาธบิดใีนการจัดให้มนีโยบายสาธารณะ
มีแนวโน้มที่ยืดหยุ่นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จนพิจารณาได้ว่า “ค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี คือ 
เครือ่งมือส�าคญัส�าหรบัขยายขอบเขตอ�านาจทางบรหิาร” ดงันัน้ จึงมคีวามจ�าเป็นอยูเ่องทีส่ภาคองเกรส 
ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีบทบาทในการควบคุมมากย่ิงข้ึนโดยอาศัยกลไกทางรัฐธรรมนูญ 
และทางการเมือง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกับองค์กรฝ่ายบริหาร

๕James P. Pfiffner and Roger H. Davidson, Understanding the Presidency, 4th Edition, (New York: Pearson 
Longman, 2007), pp. 370-371.

๖Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress., p. 268.   
๗Ibid.  
๘Ibid., p. 271.
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กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส

 สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติสามารถควบคุมฝ่ายบริหารได้โดยอาศัยกลไก 
ทางรัฐธรรมนูญและทางการเมือง เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลกับองค์กรฝ่ายบริหารในการออกค�าสั่ง 
ทางบริหารและในการกระท�าอืน่ ๆ  จากการศกึษาพบว่ากลไกการตรวจสอบถ่วงดลุขององค์กรผูใ้ช้อ�านาจ 
อธปิไตยในระบบการเมอืงของสหรัฐอเมรกิาน้ันเป็นไปอย่างเข้มข้นและมปีระสทิธิภาพ อนัท�าให้ขอบเขต 
ของการใช้อ�านาจประธานาธิบดีที่ค่อนข้างคลุมเครือนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะบทบาท 
ขององค์กรตลุาการ ส�าหรบั “สภาคองเกรส” น้ันก็ได้ใช้อ�านาจในทางนิติบญัญติัในการเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีผลเป็นการหักล้างการด�าเนินนโยบายหรือการใช้อ�านาจการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการ 
ตัดงบประมาณส�าหรับการด�าเนินการตามนโยบายนั้น ๆ ของฝ่ายบริหารได้๙ ดังนั้น นอกจากอ�านาจ
ของฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะศาลฎีกาสหรัฐฯ ที่จะได้มีค�าพิพากษาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของการด�าเนินงานฝ่ายบริหารแล้ว ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลในระบบการเมืองของ
สหรัฐอเมรกิา สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนติบิญัญตันิัน้ มบีทบาทในอนัท่ีจะถ่วงดลุและตรวจสอบ 
การด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารตามหลกัการดงักล่าวได้อกีด้วย  

๙James P. Pfiffner and Roger H. Davidson, p. 371.

..................................................................................................................................................
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  สภาคองเกรสมีอ�านาจหน้าที่และบทบาทในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญ 
ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคล 
เทคโนโลยี การปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังของสมาชิกสภา คณะกรรมาธิการ ข้อบังคับการประชุมสภา  
การจัดองค์กรท่ีสนับสนุนการด�าเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย การติดต่อเชื่อมโยงกับ 
ผู้เชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรข้อมูลภายนอก และปัจจัยส�าคัญอื่น ๆ โดยสภาคองเกรสได้เคยมีการ
ปฏิรูปกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐสภา โดยการจัดให้มีกฎหมาย Reorganization Act  
ทีม่สีาระส�าคญัในการปรบัปรงุโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุน การพฒันาระบบบคุลากร การปรบัโครงสร้าง 
ของคณะกรรมาธิการ ปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภา ตลอดจนได้พัฒนายุทธศาสตร์และทรัพยากร
เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานตามบทบาทอ�านาจหน้าทีใ่นฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิญัญตัมิาโดยตลอด๑๐   
 นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว สภาคองเกรสสามารถด�าเนินบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุล 
กับฝ่ายบริหาร โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ส�าหรับใช้ในกรณีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจ 
ออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีได้ ทั้งในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี (Power of Purse) กลไกของคณะกรรมาธิการสภา (Committees) การแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง (Presidential Nomination) การถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง (Impeachment)  
การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา  และการติดตามตรวจสอบ (Oversight) ดังจะกล่าว 
ในรายละเอียดต่อไปนี้

การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
(Power of Purse)

  โดยเป็นที่ทราบดีว่าการด�าเนินงานตามนโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหาร ในด้านต่าง ๆ รวมถึง
มาตรการจากค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี ย่อมต้องอาศัยงบประมาณเป็นปัจจัยส�าคัญ ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจะกระท�าได้ก็แต่โดยการออกเป็นกฎหมาย 
งบประมาณประจ�าปีทีฝ่่ายบรหิารต้องเสนอและได้รบัการพจิารณาให้ความเหน็ชอบจากสภาคองเกรส๑๑ 
ดังนั้น กลไกการอนุมัติงบประมาณจึงเป็นวิถีทางการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารที่มีอิทธิพลอย่างสูง 
ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล สอดคล้องกับที่ได้ศึกษาแล้วพบว่า บทบาทในการอนุมัติงบประมาณน้ี 
เป็นบทบาทประการส�าคญัทีท่�าให้บทบาทของสภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนติบิญัญตัสิามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้สภาคองเกรสมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น 
ในการร่วมก�าหนดแนวนโยบายภาครัฐ๑๒ 

๑๐Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, p. 292. 
๑๑U.S. Constitution, Article I, Clause 7;  
  “No money shall be drawn from the treasury, but in consequence of appropriations made by law; and 

a regular statement and account of receipts and expenditures of all public money shall be published from time 
to time.” 

๑๒Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, p.296.
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 ทัง้นี ้กฎหมายระดับสหพนัธรฐัก�าหนดให้ประธานาธบิดีต้องเสนอแผนการงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีต่อสภา ตาม Budget and Accounting Act 1921 อันแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนบริหาร
ภาษีอากรและงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่จะมาถึง ทั้งต้องเสนอแผนบริหารเศรษฐกิจ
ตาม Employment Act 1946 ที่จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเศรษฐกิจมหภาคของ
สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งการก�าหนดโครงการด้านเศรษฐกิจส�าหรับปีงบประมาณใหม่ด้วย  ทั้งนี้ เนื้อหา
ของการเสนอเอกสารข้างต้นต่อสภาคองเกรสได้น�าไปสูก่ารอภปิรายเก่ียวกับนโยบายภาครฐัด้านการงบ
ประมาณและภาษีอากรอย่างเข้มข้นมาตลอดทุกปีงบประมาณ๑๓ 
  ในอดตี เคยปรากฏกรณีทีส่ภาคองเกรสไม่ให้ความเห็นชอบกฎหมายงบประมาณ ดงัทีป่รากฏ
ในสมัยที่นายบารัก โอบามา เป็นประธานาธิบดี โดยวุฒิสภาในขณะนั้นได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ 
ร่างรัฐบัญญัติงบประมาณ จนเกิดภาวะที่รัฐบาลกลางสหรัฐหยุดท�าการชั่วคราวที่เรียกว่า “Federal  
Government Shutdown”๑๔ อันเป็นผลมาจากที่สมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มคีวามเห็นขดัแย้งกนัเกีย่วกบักฎหมายประกันสขุภาพ ทีเ่รยีกกันในขณะน้ันว่า “Obama Care” หรอื 
The Patient Protection and Affordable Care Act๑๕ 

กลไกของคณะกรรมาธิการสภา (Committees) 

  คณะกรรมาธิการของสภาคองเกรสมีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับที่ปรากฏใน
องค์กรฝ่ายนติบิญัญติัของนานาประเทศ มอีงค์ประกอบและอ�านาจหน้าทีต่ามท่ีแต่ละสภาจะได้ก�าหนดไว้
ในข้อบงัคบัการประชมุของแต่ละสภา ดงัตวัอย่างเช่น  คณะกรรมาธิการสามญัของวุฒิสภาสหรฐัอเมรกิา
จะปรากฏใน Rule XXV ว่าด้วย Standing Committees ของข้อบังคับวุฒิสภา (Standing  
Rules of the Senate) (Revised to January 24, 2013) ซึง่จะมกีารแต่งตัง้เมือ่สภาคองเกรสแต่ละชดุ 
เริ่มการปฏิบัติหน้าที่๑๖ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๖ คณะ ดังนี้
  ๑)  Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry 
   ๒)  Committee on Appropriations
  ๓)  Committee on Armed Services 
   ๔)  Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs 
  ๕)  Committee on the Budget 
  ๖)  Committee on Commerce, Science, and Transportation 
  ๗)  Committee on Energy and Natural Resources 

๑๓Ibid., p. 269-270.  
๑๔Congressional Research Service, Shutdown of the Federal Government: Causes, Processes, and 

Effects,[online]. 2017.Available from : https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34680.pdf.
[2017, March 15].    
๑๕Tom Cohen, U.S. government shuts down as Congress can’t agree on spending bill, [online]. 2017.

Available from : http://edition.cnn.com/2013/09/30/politics/shutdown-showdown/[2017, March 15]. 
๑๖Standing Rules of the Senate, Rule XXV Standing Committees, paragraph 1. ;
  “1. The following standing committees shall be appointed at the commencement of each Congress, 

and shall continue and have the power to act until their successors are appointed, with leave to report by bill 
or otherwise on matters within their respective jurisdictions: … ”.
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	 	 ๘)		Committee	on	Environment	and	Public	Works	
  ๙)		Committee	on	Finance	
	 ๑๐)		Committee	on	Foreign	Relations	
	 ๑๑)		Committee	on	Governmental	Affairs	
	 ๑๒)		Committee	on	Health,	Education,	Labor,	and	Pensions	
	 ๑๓)		Committee	on	the	Judiciary	
	 ๑๔)		Committee	on	Rules	and	Administration	
	 ๑๕)		Committee	on	Small	Business	and	Entrepreneurship	
	 ๑๖)		Committee	on	Veterans’	Affairs		
	 คณะกรรมาธิการสามัญทั้ง	 ๑๖	 คณะ	 ย่อมมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�ารายงานเสนอ 
ต่อสภาเกีย่วด้วยการพจิารณาร่างรัฐบญัญตั	ิตลอดจนการอ่ืน	ๆ 	ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบังคบัของวฒุสิภา	
(Standing	Rules	of	the	Senate)	โดยละเอียด	
 จากการศึกษาพิจารณาพบว่า  แม้รายงานของคณะกรรมาธิการจะเป็นแต่เพียงข้อสังเกต 
หรอืข้อเสนอแนะของฝ่ายนติบิญัญตัทิีม่ไิด้มผีลผกูพนัและสภาพบงัคบัทางกฎหมายบงัคบัให้หน่วยงาน 
ของรัฐฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติก็ตาม แต่องค์กรทางตุลาการในสหรัฐอเมริกาก็นิยมใช้สาระส�าคัญ 
ที่ปรากฏในการรายงานของคณะกรรมาธิการท่ีได้พิจารณาร่างรัฐบัญญัติท่ีให้อ�านาจหน่วยงาน 
ของรัฐนั้น ๆ มาเป็นเครื่องมือส�าหรับการตีความเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ เพราะรายงานของ
คณะกรรมาธิการมีรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการทราบถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของกฎหมายอย่างครบถ้วน ตลอดจนมีข้อสังเกตและข้อเสนอส�าหรับหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายไว้ด้วย๑๗ 

การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง (Presidential Nomination)

 อ�านาจของสภาคองเกรสในการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น	 รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้ 
เป็นอ�านาจหน้าที่ของวุฒิสภา (Senate)๑๘ ในการให้ความเห็นชอบให้บุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอ
รายชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงเข้าสู่ต�าแหน่ง นอกจากที่ก�าหนดต�าแหน่งไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ได้แก	่ 
ทตู	กงสลุ	ผูพ้พิากษาศาลฎกีา	ผูพ้พิากษาในศาลระดบัสหรฐั	อยัการแห่งสหรฐัอเมรกิา	นายทหารระดบัสงู 
ในกองทัพ	 รัฐมนตรี	 หัวหน้าหน่วยงานอิสระ	 คณะกรรมการประจ�าต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 แล้วยังได้ก�าหนด
ไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีส�าคัญส�าหรับการแต่งต้ังบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้

๑๗Steven	S.	Smith,	Jason	M.	Roberts	and	Ryan	J.	Vander	Wielen,	p.	297.		
๑๘U.S. Constitution, Article II, Clause 2 ;  
		“He	shall	have	power,	by	and	with	the	advice	and	consent	of	the	Senate,	to	make	treaties,	provided	

two	thirds	of	the	Senators	present	concur;	and	he	shall	nominate,	and	by	and	with	the	advice	and	consent	of	
the	Senate,	shall	appoint	ambassadors,	other	public	ministers	and	consuls,	judges	of	the	Supreme	Court,	and	all	
other	officers	of	the	United	States,	whose	appointments	are	not	herein	otherwise	provided	for,	and	which	shall	
be	established	by	law:	but	the	Congress	may	by	law	vest	the	appointment	of	such	inferior	officers,	as	they	think	
proper,	in	the	President	alone,	in	the	courts	of	law,	or	in	the	heads	of	departments.	”		 		
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บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น	ๆ	อีกด้วย๑๙ ดังนั้น วุฒิสภาย่อมสามารถใช้อ�านาจในการแต่งตั้งบุคคล 
ตามที่ประธานาธิบดีเสนอต่อวุฒิสภาเป็นข้อต่อรองในการยับย้ังหรือทักท้วงการด�าเนินงาน 
ของประธานาธบิดไีด้
  การแต่งตัง้ “ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาแห่งสหรฐัอเมรกิา” หรอืศาลสงู	นัน้มกีระบวนการทีไ่มอ่าจ 
ปฏิเสธได้ว่ามีความเก่ียวข้องกับการเมือง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานาธิบดีคนใดแล้ว	 ไม่จ�าต้องกระท�าการใดในการตัดสินคดีความเพื่อเข้าข้างประธานาธิบด ี
ที่แต่งตั้งตน	ทั้งนี้	เพราะรัฐธรรมนูญมีหลักประกันความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ผู้พิพากษาที่สามารถ
ด�ารงต�าแหน่งได้ตลอดชวีติตราบเท่าทีย่งัประพฤติตนเหมาะสมต่อต�าแหน่งหน้าที	่ตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็
ได้ชัดเจนในเรื่องนี้	 คือ	ประธานาธิบดี	Nixon	 ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา	๓	คน 
ให้วุฒิสภาอนุมัติ	ซึ่งวุฒิสภาก็ได้อนุมัติตามนั้น	ต่อมาในคดี	United	States	v.	Nixon,	418	U.S.	683	
(1974)	ที่ประธานาธิบดี	Nixon	เรียกร้องเอกสิทธิ์ในฐานะประธานาธิบดี	ปรากฏว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
ทั้ง	๓	คน	ที่ประธานาธิบดี	Nixon	แต่งตั้งนั้นได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของประธานาธิบดี	Nixon๒๐

	 ในกรณีที่ต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งไปโดยความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 
ของวฒุสิภานัน้ว่างลงในขณะทีไ่ม่อยูใ่นสมยัการประชมุของวุฒิสภา	รฐัธรรมนูญให้อ�านาจประธานาธบิดี
ทีจ่ะแต่งตัง้บคุคลเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนต�าแหน่งทีว่่างลงน้ันเป็นการชัว่คราว	 (Recess	Appointments) 
โดยการด�ารงต�าแหน่งชั่วคราวนี้จะสิ้นสุดเมื่อมีการประชุมของวุฒิสภาในครั้งถัดไป๒๑

  ส�าหรับในกรณีการให้บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ นั้นพ้นจากต�าแหน่ง	 ประธานาธิบด ี
จะมอี�านาจแต่เพยีงผูเ้ดียวหรอืต้องได้รับความเหน็ชอบจากวุฒิสภาด้วยน้ัน	ในประเด็นปัญหาน้ี	ศาลฎกีา 
ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า	ประธานาธิบดีแต่เพียงผู้เดียวในฐานะที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดในฝ่าย
บริหารมอี�านาจในการให้ผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ทีม่กีารแต่งตัง้ขึน้พ้นจากต�าแหน่งได้โดยไม่ต้องได้รับ 
ความเหน็ชอบจากวฒิุสภาเสียก่อน	(Myers	v.	United	States,	272	U.S.	52	(1926)	แต่ต่อมาศาลฎกีา 
ได้วางบรรทัดฐานเพิ่มเติมว่า	 อ�านาจของประธานาธิบดีที่จะถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งใด	 ๆ	 ได้เองนั้น	 
ไม่รวมไปถงึการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรทีม่ลีกัษณะการใช้อ�านาจก่ึงตุลาการ	(quasi-judicial	
power)	ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย	อ�านาจในการให้พ้นจากต�าแหน่งน้ันเป็นของสภาคองเกรส	(Humphrey’s 
Executor	v.	United	States,	292	U.S.	602	(1935)	และ	Wiener	v.	United	States,	357	U.S.	
349	(1958)๒๒

๑๙Steven	S.	Smith,	Jason	M.	Roberts	and	Ryan	J.	Vander,	pp.	298-300.
๒๐มานิตย์		จมุปา	และพรสันต์		เล้ียงบญุเลศิชยั,	รฐัธรรมนญูแห่งสหรฐัอเมรกิา	ค�าอธบิายเรยีงมาตราพร้อมค�าพพิากษาศาลฎกีา, 

(กรุงเทพฯ:	วิญญูชน,	๒๕๕๒),	หน้า	๙๙.		
๒๑U.S. Constitution, Article II, Clause 3 ;  
		“The	President	shall	have	power	to	fill	up	all	vacancies	that	may	happen	during	the	recess	of	the	

Senate,	by	granting	commissions	which	shall	expire	at	the	end	of	their	next	session.”		
๒๒มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๙๙-๑๐๐.
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การถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง (Impeachment) 

 โดยที่วุฒิสภา	 (Senate)	 ของสหรัฐอเมริกา	 มีอ�านาจพิจารณาข้อกล่าวหาให้ถอดถอนบุคคล
ออกจากต�าแหน่ง	 (Impeachment)	 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวหาฟ้องร้องแต่เพียงองค์กรเดียว	
ผู้ที่จะถูกกล่าวหาเพื่อถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้น้ัน	 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้กระท�าได้เฉพาะแต่	
ประธานาธิบดี (President) รองประธานาธิบดี (Vice President) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
ของรัฐ (Civil Officers)๒๓	ทั้งหมด		โดยในทางปฏิบัติได้มีการตีความขอบเขตของการบังคับใช้วิธีการ 
อิมพีชเมนต์กับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาประเภท	 “เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนของรัฐ”	 ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายพลเรือนทั้งหมดซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหาร	รวมถึงผู้พิพากษาด้วย๒๔    
		 จงึพจิารณาได้ว่า	อ�านาจในการถอดถอนออกจากต�าแหน่งย่อมเป็นกลไกลการตรวจสอบถ่วงดลุ 
ฝ่ายบริหารได้อีกประการหน่ึง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีคนใดใช้อ�านาจออกค�าส่ัง 
ทางบริหารที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ย่อมอาจน�าไปสู่กระบวนการถอดถอนออกจากต�าแหน่งต่อไปได้
		 การตัดสินในกรณีถอดถอนนี้	 กระท�าโดยสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 
ข อ ง ส ม า ชิ กวุฒิสภาที่มาประชุม๒๕	 	 โดยวุฒิสภาจะต้องพิจารณาลงมติในข้อกล่าวหาเป็นรายข้อ	 
หากข้อกล่าวหาใด	“แม้เพียงข้อเดียว”	ได้รับการลงมติ	(be	convicted	on	one	or	more	of	the	
articles	against	him	or	her)	ว่ามคีวามผดิจรงิ	ผูถ้กูกล่าวหาก็จะต้องถกูถอดถอนโดยผลของกฎหมาย
ทันทีโดยไม่ต้องมีการลงมติออกเสียงอย่างเป็นทางการว่าให้ถอดถอนบุคคลผู้ถูกกล่าวหาออกจาก
ต�าแหน่งอีก	 อย่างไรก็ดี	 การตัดสินเพิ่มเติมให้บุคคลดังกล่าวนั้นขาดจากคุณสมบัติที่จะด�ารงต�าแหน่ง
ในหน่วยงานใด	ๆ	ของรัฐ	วุฒิสภาจะต้องมีมติโดยเสียงข้างมาก๒๖ 
	 รฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิาก�าหนดให้ผลของค�าวินิจฉยัในคดีถอดถอนต้องมขีอบเขตไม่เกนิไปกว่า
การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 	 และขาดจากคุณสมบัติท่ีจะด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ	 
โดยผู้ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดนั้นยังอาจถูกฟ้องร้อง	และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาและลงโทษ
ตามกฎหมายอื่นได้๒๗	 อนึ่ง	 ผลของค�าตัดสินตามกระบวนการถอดถอนของวุฒิสภานั้น	 ประธานาธิบดี	 

๒๓United State constitution:  Article II,  Section 4;  
		 “The	President,	Vice	President	and	all	civil	Officers	of	the	United	States,	shall	be	removed	from	Off	ice	

on	Impeachment	for,	and	Conviction	of,	Treason,	Bribery,	or	other	high	Crimes	and	Misdemeanors.”	
๒๔Elizabeth	B.	Bazan	and	Anna	C.	Henning,	 Impeachment:	An	Overview	of	Constitutional	Provisions,	

Procedure,	and	Practice	(Congressional	Research	Service;	The	Library	of	Congress),	2009,	pp.	17-18.		
๒๕United State constitution:  Article I,  Section 3, clause 6 and 7 ;
		 “The	Senate	shall	have	the	sole	Power	to	try	all	Impeachments.	When	sitting	for	that	Purpose,	they	

shall	be	on	Oath	or	Affirmation.	When	the	President	of	the	United	States	is	tried,	 the	Chief	Justice	shall	preside:	
And	no	Person	shall	be	convicted	without	the	Concurrence	of	two	thirds	of	the	Members	present.”

		 “Judgment	 in	Cases	of	 Impeachment	shall	not	extend	 further	 than	to	 removal	 from	Office,	and	
disqualification	to	hold	and	enjoy	any	Office	of	honor,	Trust	or	Profit	under	the	United	States:	but	the	Party	
convicted	shall	nevertheless	be	liable	and	subject	to	Indictment,	Trial,	Judgment	and	Punishment,	according	to	
Law.”.		

๒๖T.J.	Halstead,	An	Overview	of	the	Impeachment	Process,	(The	Library	of	Congress,	2005),	pp.	5-6.		
๒๗United State constitution:  Article I,  Section 3, clause 7.  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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จุลนิติ

ไม่สามารถใช้อ�านาจในฐานะประธานาธิบดใีนการลดหย่อนหรอือภยัโทษ	(power	to	grant	Reprieves	
and	 Pardons	 for	 Offenses	 against	 the	 United	 States)	 ได้๒๘	 อันแสดงถึงการมอบอ�านาจ 
อย่างเด็ดขาดในการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งของวุฒิสภานั่นเอง	
 ในกระบวนการพจิารณาถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งนี ้เปรยีบได้ราวกบัว่า “สภาผูแ้ทนราษฎร” 
ท�าหน้าที่เป็นอัยการที่ท�าหน้าที่ในการกล่าวหา แล้ว “วุฒิสภา” ท�าหน้าที่เป็นลูกขุนที่จะพิจารณา 
ข้อเทจ็จรงิแล้วลงมตว่ิาสมควรถอดถอนหรอืไม่ถอดถอน๒๙	โดยมตทิีจ่ะให้มกีารถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งได้ 
ต้องอาศัยเสียง	๒	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม	ผลของการมีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต�าแหน่ง	 คือ	 ผู้นั้นต้องพ้นจากต�าแหน่งและวุฒิสภาอาจมีมติให้ต้องห้ามไม่ให้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
อืน่ใดอกี	แต่การถอดถอนหาได้ยกเว้นความรบัผดิอืน่	ๆ 	ตามกฎหมายไม่	กล่าวคอื	แม้บคุคลใดจะถกูลงมต ิ
ให้ถอดถอนแล้ว	หากการกระท�าของบคุคลน้ันต้องด้วยลกัษณะของกฎหมายในเรือ่งใด	บคุคลน้ันกอ็าจ 
ถูกด�าเนินการกล่าวหาฟ้องคดี	 ด�าเนินคดี	 และตัดสิน	 เหมือนดังเช่นคดีทั่วไป	 ทั้งนี้	 ไม่ถือว่าเป็นการ 
ขัดต่อหลกัการทีห้่ามด�าเนนิคดอีาญาสองครัง้ส�าหรบัการกระท�าความผดิครัง้เดยีว	(Double	Jeopardy)	 
ที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	 ๕๓๐	 เพราะการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง 
ไม่ใช่กระบวนการทางอาญา๓๑

  ในกระบวนการพจิารณาเรือ่งถอดถอนของวฒุสิภาน้ัน	ปกตจิะมกีารพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร
ที่วุฒิสภาตั้งขึ้น	 แล้วเสนอเร่ืองให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติ	 ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการโต้แย้งว่ากระท�า 
โดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ	 เพราะรัฐธรรมนูญก�าหนดให้การถอดถอนต้องกระท�าโดยวุฒิสภา 
ไม่ใช่คณะกรรมาธิการ	อย่างไรก็ดี	ศาลฎีกาได้เคยมีค�าสั่งไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในอ�านาจของวุฒิสภา๓๒

 จึงอาจถือได้ว่ากระบวนการถอดถอนของสหรฐัอเมรกิานัน้สิน้สดุลงและถอืเป็นอนัยุติในขัน้ตอน 
การพิจารณาตัดสินของวุฒิสภาเท่านั้นและได้รับการยอมรับในนานาประเทศว่ามีกระบวนการและ
ระเบยีบวิธพีจิารณาท่ีดแีละมปีระสทิธภิาพตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งสหรฐัอเมรกิา	 ท่ีมิได้ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนกระบวนการถอดถอนของวุฒิสภาเลย	นับแต่การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี	ค.ศ.	๑๗๘๗	โดยการด�าเนินงานของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาในกระบวนการ
ถอดถอนนัน้	มบีคุคลในต�าแหน่งต่าง	ๆ 	เข้าสูก่ระบวนการรวมจ�านวนทัง้สิน้	๑๙	กรณ	ีเป็นผลให้มบีคุคล
ถูกถอดถอนจากต�าแหน่งจ�านวน	 ทั้งสิ้น	 ๘	 คน	 และลาออกจากต�าแหน่งก่อนกระบวนการถอดถอน 
จะสิ้นสุดลง	จ�านวน	๒	คน๓๓

๒๘United State constitution:  Article II,  Section 2, clause 1.
๒๙มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๓.		
๓๐United State constitution:  Amendment V;
		 “No	person	shall	be	held	to	answer	for	a	capital,	or	otherwise	infamous	crime,	unless	on	a	presentment	

or	indictment	of	a	grand	jury,	except	in	cases	arising	in	the	land	or	naval	forces,	or	in	the	militia,	when	in	actual	
service	in	time	of	war	or	public	danger;	nor	shall	any	person	be	subject	for	the	same	offense	to	be	twice	put	
in	jeopardy	of	life	or	limb;	nor	shall	be	compelled	in	any	criminal	case	to	be	a	witness	against	himself,	nor	be	
deprived	of	life,	liberty,	or	property,	without	due	process	of	law;	nor	shall	private	property	be	taken	for	public	
use,	without	just	compensation.”		

๓๑มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๔.		
๓๒เพิ่งอ้าง.
๓๓มานิตย์	 	จุมปา	และพรสันต์	 	 เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๔-๕๖.	และ	U.S.	Senate,	 Impeachment	 [online]	 (n.d.),	

available	from:	http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm	
[2017,	March	15].		
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  การถอดถอนออกจากต�าแหน่งที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาทั้ง ๑๙ กรณีนี้ เป็นเร่ือง
การพิจารณาถอดถอนผู้พิพากษาศาลในระดับสหรัฐถึง ๑๕ กรณี๓๔	 ทั้งนี้	 	 กระบวนการถอดถอน 
ออกจากต�าแหน่ง	(Impeachment)	นัน้ไม่ใช้บงัคบักบัสมาชกิรฐัสภา	ทว่า	สมาชกิรัฐสภาพ้นจากต�าแหน่ง 
โดยการทีมี่มตใิห้ขบัไล่ในสภาท่ีสมาชกิผูน้ัน้เป็นสมาชกิอยูต่ามทีม่าตรา ๑ ข้อ ๕ วรรคหนึง่๓๕  ได้ก�าหนดให้ 
ทัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอี�านาจในการตรา “ข้อบงัคับของสภา”	ลงโทษสมาชกิทีป่ฏิบติัตน 
ไม่เหมาะสม	และโดยอาศัยมติ	๒	ใน	๓	ของจ�านวนสมาชิกที่มีอยู่สามารถลงมติขับไล่สมาชิกที่ปฏิบัติ
ตนไม่เหมาะสมได้	ทัง้นี ้รฐัธรรมนญูมไิด้ก�าหนดเหตุแห่งการมมีติให้สมาชกิรฐัสภาพ้นจากต�าแหน่งไว้ 
โดยชัดแจ้ง จึงเป็นดุลยพินิจของแต่ละสภาในการพิจารณาว่าการปฏิบัติตนของสมาชิกรัฐสภาผู้ใด 
มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม (Improper Conduct) และมีมติให้พ้นจากต�าแหน่งในที่สุด๓๖

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา

 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาก�าหนดให้	 วุฒิสภามีบทบาทในการให้ความเห็นชอบให้ 
ประธานาธบิดที�าหนังสือสัญญากบัต่างประเทศ๓๗		โดยก�าหนดให้ประธานาธบิดีสามารถจัดท�าความตกลง 
หรือหนงัสือสัญญาระหว่างประเทศได้โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของ	“วฒุสิภา”	 โดยมตใิห้ความเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 ของวุฒิสภาก็ตาม	 แต่จากการพิจารณาสถิติก็พบว่าวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา 
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีการแก้ไขหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	
 อย่างไรก็ตาม	 ในทางปฏบิตัปิระธานาธิบดก็ีได้ไปเจรจาระหว่างประเทศแล้วลงนามในข้อตกลงต่าง	ๆ 
แต่ไม่เรียกว่าเป็นสนธิสัญญา	หากแต่เรียกว่า	ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร (Executive Agreement)  
เพราะเป็นการลงนามระหว่างฝ่ายบรหิารด้วยกนั	ซึง่ไม่ถอืว่าเป็นสนธสิญัญา	ซึง่ศาลฎกีาแห่งสหรฐัอเมริกา 
กไ็ด้รับรองว่าข้อตกลงเช่นนีไ้ม่จ�าต้องได้รบัความเหน็ชอบจากวฒุสิภา๓๘	อันถอืเป็นการกระท�าฝ่ายเดยีว 
ของประธานาธิบดี	 ในลักษณะเดียวกันกับการออกค�าสั่งทางบริหารเช่นกัน๓๙	 ดังน้ัน	 สภาคองเกรส 
จงึต้องใช้กลไกในการตรวจสอบการด�าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศในลกัษณะข้างต้นผ่านวิธกีารอืน่	 
เช่น	 ในการอนุมัติงบประมาณเพ่ือให้ฝ่ายบริหารใช้ในการด�าเนินงานด้านการอนุวัติการตามข้อตกลง
ของฝ่ายบริหาร

๓๔มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๕๖.		
๓๕United State constitution: Article I, Section 5, clause 1;
		 “Each	House	shall	be	the	judge	of	the	elections,	returns	and	qualifications	of	its	own	members,	and	a	

majority	of	each	shall	constitute	a	quorum	to	do	business;	but	a	smaller	number	may	adjourn	from	day	to	day,	
and	may	be	authorized	to	compel	the	attendance	of	absent	members,in	such	manner,	and	under	such	penalties	
as	each	House	may	provide.”		

๓๖Ralph	A.	Rossum,	and	G.	Alan	Tarr,	American	Constitutional	Law	volume	I	The	Structure	of	Government,	
6th	ed.,	(Ontario:	Wadsworth,	2003),	p.114.		

๓๗United State constitution: Article II, Clause 2 ;  
		 “He	shall	have	power,	by	and	with	the	advice	and	consent	of	the	Senate,	to	make	treaties,	provided	

two	thirds	of	the	Senators	present	concur;	and	he	shall	nominate,	and	by	and	with	the	advice	and	consent	of	
the	Senate,	...”			

๓๘มานิตย์		จุมปา	และพรสันต์		เลี้ยงบุญเลิศชัย,	หน้า	๙๘.		
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๓๙Steven	S.	Smith,	Jason	M.	Roberts	and	Ryan	J.	Vander,	pp.	285-286.
๔๐Ibid.,	pp.	300-301.		
๔๑Ibid.,	p.	302.
๔๒Ibid.,	pp.271-272.		
๔๓Ibid.,	pp.285-286	

การติดตามตรวจสอบ (Oversight)

กลไกการตรวจสอบของสภาคองเกรสยงัมอีกีหลายวธิกีาร	เช่น	การเรยีกผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน 
ภาครัฐชี้แจงในคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นในกรณีที่เกิดสภาพปัญหาส�าคัญและน�าไปสู่ขั้นตอน
การพิจารณาสอบสวนขึ้นในคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจต่อไป	 ท�าให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ปฏิบัติหน้าที ่
อย่างระมัดระวงัมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ในอดตีได้เคยปรากฏกรณ	ีการต้ังคณะกรรมาธิการพเิศษและเรยีกบคุคล
ให้เข้าชี้แจงใน	กรณี Watergate	เมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๗๓	ถึง	ค.ศ.	๑๙๗๔	และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 
ถกูกล่าวหาว่าค้าอาวธุสงคราม	ในกรณี Iran-Contra	อันเป็นกรณทีีไ่ด้รบัความสนใจไปทัว่โลกและมผีล 
สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลในขณะนั้นเป็นอย่างมาก๔๐   
			 นอกจากนี	้สภาคองเกรสได้จดัตัง้	Government Accountabilities Office (GAO)	ขึน้เป็น 
หน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ของสภาคองเกรสที่ได้รับการยอมรับว่าปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
นับแต่การจัดให้มีกฎหมาย	Legislative Reorganization Act 1970	 ทั้งนี้	 สภาคองเกรสได้เรียก
ให้ประธานาธิบดีหรือหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานผลการด�าเนินงานตลอดจนสภาพปัญหาต่อสภา 
อยูเ่สมอ	โดยมกัจะมกีารเรยีกให้เสนอรายงานเช่นว่าน้ัน	ก่อนทีจ่ะอนุมตัหิรอืให้ความเหน็ชอบโครงการ
และงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานรอบใหม่อีกด้วย๔๑ 

ความส่งท้าย

   นอกจากในประการทีก่ล่าวข้างต้น	สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิญัญตัยิงัได้ใช้เทคนคิ
วิธีการทางนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลและต่อรองกับการใช้อ�านาจของประธานาธิบดีได้	อาทิการก�าหนดบท	
“Sunset clause”	ไว้ในกฎหมายบางฉบับที่ได้ให้อ�านาจหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารโดยการก�าหนด 
หลกัเกณฑ์ว่า	 เมือ่ครบระยะเวลาช่วงหนึง่แล้วจ�าต้องเข้าสูก่ระบวนการทบทวนหรือปรับปรงุการด�าเนนิงาน 
ตามกฎหมายฉบับนั้น	 	 นอกจากนี้	 โดยที่ประธานาธิบดีมีอ�านาจในการยับยั้ง	 (Veto)	 ร่างรัฐบัญญัต ิ
ที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภา	 สภาคองเกรสก็ได้ใช้วิธีการเสนอร่างรัฐบัญญัต ิ
ให้ประธานาธิบดีให้ความเห็นชอบในลักษณะเป็นชุด	(Package)	ที่ประกอบด้วยร่างรัฐบัญญัติมากกว่า	
๑	ฉบบั	ทีท่�าให้ประธานาธิบดีตดัสนิใจในการยบัยัง้ร่างรัฐบญัญตัทิัง้หมดยากยิง่ขึน้	เพราะประกอบด้วย 
ร่างกฎหมายที่ทางรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญมาพร้อมกันด้วย	 เป็นต้น	 	 ทั้งนี้	 อ�านาจในการอนุมัติ 
งบประมาณของสภาเพื่อให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงานในด้านต่าง	ๆ	 ก็เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของฝ่าย
นิติบัญญัติ๔๒	 และท�าให้สภาคองเกรสมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินนโยบายภาครัฐมากกว่ากลไก
ประการอื่น๔๓
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